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Fabrikant
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Navn og adresse på testinstitut, der har udstedt EF-certifikat:
INSPEC International Ltd 
Testinstitut: 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

BRUGERINFORMATION

MODEL: PW98 (PS94 MESH VISIR  
+ HOVEDBØJLE)

Øjenbeskyttelse er i overensstemmelse med de væsentlige 
krav i EU 2016/425 og med de generelle krav i standard 
EN166: 2001 og EN1731: 2006

ADVARSEL
Denne ansigtsskærm giver ikke ubegrænset ansigtsbeskyttelse. For 
din egen beskyttelse skal du læse disse instruktioner fuldstændigt, 
inden du bruger denne ansigtsbeskyttelse i brug.
OPBEVARING
Når det ikke er i brug, anbefales det at opbevare ansigtsskærmen i 
en ren og tør polybag eller box til beskyttelse af visiret.
Undgå kontakt med hårde overflader eller skarpe genstande, som 
kan beskadige visiret og reducere beskyttelsen.
BRUGSANVISNING
Denne ansigtsskærm er designet til din personlige sikkerhed. 
Det skal bæres i hele varigheden af eksponering for farer, forlad 
arbejdsområdet, hvis der opstår svimmelhed eller irritation, eller 
hvis ansigtsskærmen bliver beskadiget.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
For at bevare dit ansigtskærm i god stand:
1. Brug ikke slibemidler, rengør og skyl i varmt sæbevand og tør 
med en blød klud.
2. Brug ikke opløsningsmidler eller stærk alkohol til at rengøre.
ANVENDELSESOMRÅDE
Dette ansigtsskærm er designet til at beskytte brugeren mod 
øjen- og ansigtsskader ved mekanisk påvirkning eller sprøjtning 
af væsker. Ansigtsskærmen er markeret på pandebeskyttelsen og 
visiret med en række tal og symboler, der angiver fabrikanten, 
anvendelsesområdet, beskyttelsesfunktionerne og ydeevnen for 
ansigtsbeskytteren. Passende markeringer på okular og ramme er 
betegnet som følger:
MÆRKNING
PW: Producent

: CE certification mærke
EN1731: Nummer på standard, som produktet opfylder (Mesh visir)
F: Symbol for beskyttelse mod lav energi effekt (45m / s).

MONTERINGSVEJLEDNING
Sæt fastgørelsesarmene i plastholderen. Skub holderne ind i 
slidserne på begge sider af hjelmen (højre og venstre). Træk visiret 
ned i overensstemmelse med sikkerhedshjelmens front, indtil 
rammen hviler på hjelmens forkant
KOMPATIBEL OG RESERVEDELE:
Dette meshvisor (PS94) kan monteres på sikkerhedshjelme PW54 og 
PW55 med bøjle PS58 og hjelmøreværn PW47 og PS47
Bøjle PS58 kan udskiftes således:
1) Enden af skærmholderarmene har 1 fremspringende stik
2) Sæt armhovedets ende i hullerne på stikket.
3) Sæt den komplette samling i slidsen på hver side af 
sikkerhedshjelmen. (SE FOTO’S)
BRUGSTID
Undersøg regelmæssigt for skader. Når ansigtsbeskytteren er blevet 
sprød, skal ansigtsskærm udskiftes.
Generelt er der ingen forældelsesdato for et visir. Imidlertid skal 
meshvisir udskiftes ved store buler der har ødelagt mesh, eller når 
mesh er dækket af snavs eller snavs, der ikke kan fjernes.
ADVARSEL
Dette meshvisir beskytter ikke mod flydende stænk, smeltet metal, 
varme stoffer, elektriske farer, infrarød og ultraviolet stråling.
Vi anbefaler brugeren at vælge visiret, velegnet til opgaven. S bør 
ikke anvendes, når der er en forudsigelig risiko for hårde eller skarpe 
flyvende partikler.
Mærkning på både visor og visorholder skal være den samme i 
overensstemmelse med den påtænkte beskyttelse (dvs. F mærkning 
skal være ens på både visor og holder for bedste beskyttelse).
Hvis symbolerne F, B og A ikke er fælles for både okulare og 
rammen, er det det lavere niveau, som skal være som signeret til 
den komplette øjenbeskytter.
BORTSKAFFELSE
Pandebeskytter, visir og dets komponenter er udsat for snavs, 
støv og væsker osv. De kan ikke genbruges. Hvis produktet skal 
bortskaffes, skal det bortskaffes som fast affald. Se venligst lokale 
myndigheders regler for bortskaffelsesrådgivning og lokaliteter.

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

BRUGERINFORMATION

1 2 3

i

10
9U

SP

EN166:2001
EN 1731:2006


